Kinball
Šéf: Šárka Kladivová
Potřebný počet IST (na 10 skupin) a jejich role: 10 - dva ke každému hřišti
Umístění:
Hrdina + symbolický rámec aktivity: Speedy
Speedy krom rychlého běhání zvládá výborně i všechny míčové hry. V poslední době si ale
zvlášť oblíbil kinball. Pojďte si vyzkoušet, jak rychlý dokážete být při kinballu vy!
Popis aktivity:
Servisák vysvětlí dětem ze dvou skupin (tedy asi 16-20 dětem) pravidla. Děti se následně
rozdělí do tří týmů a vezmou si rozlišováky. Podle pravidel kinballu jsou na hřišti hrají vždy 4 lidi
z každého týmu, ale je možné nechat děti hrát až v počtu sedmi lidí v jednom týmu. Případné
děti nad tento počet se s hrajícími průběžně střídají. Každý tým by si měl nanečisto vyzkoušet
odpal míče a pak se může zahájit utkání. Servisák před začátkem hry stanoví, jak dlouho se
bude hrát (třeba 10 minut) - v závislosti na tom, jak dlouho trvalo vysvětlování a zkoušení,
případně se hraje do určitého počtu bodů. Jeden servisák drží tabuli s body, aby bylo vidět
skóre, druhý dělá rozhodčího při hře a skvělé je, když hru zároveň dokáže komentovat a
udržovat její tempo.
Pravidla k vysvětlení:
Proti sobě hrají tři týmy, každý tým má svou barvu rozlišovacích dresů. Jeden tým vždy útočí,
další dva týmy se brání. Útočící tým je veprostřed a hráči ostatních týmů stojí do kruhu okolo ve
vzdálenosti tří metrů. V útočícím týmu tři (případně více) hráči drží míč a jeden jej odpaluje.
Před odpálením míče musí hráči zavolat "Omnikin" a barvu týmu, na který útočí. Např.
"Omnikin modrá!" Tým, který byl vyvolán má za úkol míč chytit dřív, než se dotkne hrací plochy.
Míč musí letět alespoň tři metry. Pokud dopadne mimo hrací plochu, podává tentýž tým znova.
Pokud bránící tým míč chytí, stává se útočícím týmem a odpaluje míč z místa, kde je. Pokud
míč nechytí, druhé dva týmy získávají po jednom bodu a tým, který se dopustil chyby podává z
místa, kde je.
V praxi je dobré udělovat body skutečně jen za míče, které se bránícímu týmu nepodaří chytit a
za špatné odpaly nebo jiné chyby nechat tým odpalovat znova bez udílení bodů.
Materiál:
● kinballové míče - 2x náš, 3x půjčený, 1x náhradní od Delfína
● kompresor, náhradní duše
● rozlišováky (ve třech barvách, od každé barvy 30 kusů)
● sprej na označení hřiště
●
●

5x počítadlo bodů (ukazuje počet bodů tří týmů, klasické otáčecí, rozsah 0-9 bodů) vyrobené z kartonu a zalaminovaných čísel velikosti A6
5x vytištěný a zalaminovaný nákres postavení hráčů na začátku hry, slouží jako
pomůcka při vysvětlování - pomůže, ale dá se obejít i bez něj

Bezpečnostní rizika: odřená kolena, pády
Na co se zaměřit při testování aktivity:
- důležité je, aby člověk, který vysvětluje pravidla (nebo alespoň jeden člověk ze skupiny,
která si chce kinball zahrát), věděl, jak skutečný kinball vypadá a jaká jsou jeho pravidla

